
Fiskeområde Vänerskärgården 

med Kinnekulle inbjuder till:  
 

NATIONELL  

FISKEKONFERENS:  

Livskraftigt fiske i  

Vänern - även i  

framtiden! 

29-30 januari 2015 

VÄNERSKÄRGÅRDEN   

KINNEKULLE 

VÄNERSKÄRGÅRDEN   

KINNEKULLE 

Fiskeområde 

LÄS MER  

OM  HELA   

2 -DAGARS  - 

PROGRAMMET! 

   >>    >>   >>  

BONUS:  

FILMVISNING 

”MELLAN 

BLEKE OCH 

STORM”  

BONUS:  

LÖJROMS-

PROVNING  

LYSSNA TILL 

FISKEPROFILEN 

MARTIN  

FALKLIND 



Fiskeområdets verksamhet drivs av Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som har i uppdrag 

av Unesco att bidra till en hållbar utveckling genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar.   

Utvecklingen av biosfärområdet sker i  samverkan mellan Götene, Lidköping och Mariestads kommuner.  

För mer information: ww.vanerkulle.se 

Vi inbjuder till nationell fiskekonferens:  

Livskraftigt fiske i Vänern - även i framtiden! 

Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle bildades 2009 med stöd 

från EUs fiskerifond,  Västra Götalandsregionen samt Mariestad, Götene 

och Lidköpings kommuner.  Syftet var att utveckla en hållbar fiskenäring 

i Vänern.   

Vi vill nu dela med oss av våra erfarenheter:  Vad blev resultatet av  

satsningen?  Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare med arbetet för att 

säkra ett livskraftigt fiske i Vänern - även i framtiden?  

 

Tid:    Torsdag 29 januari kl 9.00 - 16.00  

   Fredag 30 januari kl 09.00  - 14.00 
    

Dag 1 har fokus på presentationer och dialog medan dag 2 blir mer 

praktiskt inriktad med studiebesök på Spikens fiskeläge samt dialog om 

kommande arbete kring Fiskeområde Vänern.  
  

Plats:    Röda Kvarn, Torggatan 8, Lidköping 

Anmälan:   Anmälan senast 19 januari via webben:  

   https://sv.surveymonkey.com/s/fiske2015 .  

Konferensen är avgiftsfri och vänder sig till dig som medverkat i detta 

eller annat fiskeområde eller har intresse av att delta i framtida  

satsningar.  Fika, lunch och middag ingår. (Vid återbud senare än 48 tim-

mar innan konferensen förbehåller vi oss rätten att debitera uteblivna 

deltagare en avgift för måltiderna till självkostnadspris) 

Antalet platser är begränsat så anmäl dig gärna redan idag! Fullständigt 

program, vägbeskrivning och andra praktiska detaljer kommer närmare 

inpå konferensen. Har du frågor - vänligen kontakta:  

Ove Ringsby 0501-39 31 94.   
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  Fredag 30 januari  
  Spiken, Kållandsö  

    08.15  Buss avgår från Lidköping 
 

09.00 Två företagare visar Spikens fiskeläge, 

delger sina erfarenheter av Fiskeområdet, 

och berättar om Vänerfiskets vardag.  

Mikael Nylander, Ulrika Gustavsson  
 

10.30 Fika / Löjromsprovning 
 

11.00 Workshop kring det framtida arbetet 

kring hållbar fiskerinäring  
 

12.15 Summering och avslutning 
 

12.30 Lunch  
 

14.00 Avslutning 

   Torsdag 29 januari  
    Röda Kvarn, Lidköping 

   09.00 Fika mingel 
 

09.20 Kort introduktion Lennart Bergqvist, 

ordförande Fiskeområde Vänern 
 

09.25 Hållbart fiske - en samhällsutmaning. 

Martin Falklind, Sportfiskeentusiast 
 

10.00 Kort resumé av nationella och  

europeiska erfarenheter. Christina Frieberg  
 

10.30 Presentation av några genomförda 

projekt: Vänerfisk på tallriken - Charlotte 

Backman, Elisabet Andersson-Hult, MSC-

märkning - Roland Norlén  Fiskelycka - 

Anette Lykke-Lundberg 
 

12.15 Lunch 
 

13.30 Forts presentation, Varumärkning av 

Vänerlöjrom. Thommy Möller 
 

14.00 Vad har vi uppnått?  

Karlstads universitet redovisar sin  

utvärdering. Leena Hagsmo  
 

14.45 Fika 
 

15.15 Utmaningar och möjligheter för  

Vänerfiskets utveckling, paneldiskussion  
 

16.00 Summering  
 

16.30 Filmvisning ”Mellan Bleke och 

Storm” 
 

19.00 Middag 

VÄLKOMMEN! 
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Anmälan senast 19/1:  

https://sv.surveymonkey.com/s/

fiske2015  
 

Mer information:  

Senaste nytt om konferensen liksom 

tips om logi, hur du hittar hit mm  

hittar du på:   

www.vanerkulle.org/

fiskekonferens2015 

Moderator är Anna Nyberg, journalist med  

samhällsfrågor och politik som några specialområden.  

 

Hon har tidigare jobbat över 20 år på Sveriges Radio P4 

i Skaraborg och är numera frilansjournalist som också 

har uppdrag som debattledare och moderator. 
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Projekt 

“Mellan bleke 

och storm” 

VÅRA PROJEKT  

- ETT AXPLOCK: 

Projekt 

“Siklöja” 

Projekt  

“Isbod och 

kylförvaring i 

Spiken” 

Projekt 

“Workshop  

Biosphere  

Economy” 

Projekt 

“Fiskelycka” 

Projekt 

“Vänerlöjrom” 

Projekt  

“Hållbar  

utveckling i 

gymnasieskolan” 

Projekt  

“Fisken och 

fiskaren i  

Vänern” 

Projekt 

“Fiskeområde 

HELA Vänern” 

Projekt 

“Löjromsevent” 

Projekt  

“Kunskaps-

spridning” 

Projekt  

“Vänerfisk på  

tallriken” 


